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Бібліотеки –
ініціатори та 
організатори 
електронних архівів
пропагандисти 
переваг відкритого 
доступу до наукової 
інформації та знань

Підвищення престижу і 
рейтингу навчальних 
закладів та їх науковців
Зростання рівня 
цитованості вітчизняних 
наукових праць та 
їхнього впливу на інші 
дослідження
Підвищення рейтингу 
самих бібліотек



Впровадження

2009 – проектування
Обговорення на засіданні Бібліотечної ради перспектив створення
університетського репозитарію відкритого доступу

2010 – розробка
Вивчення досвіду інших установ, вибір програмного забезпечення, визначення
мети, завдань та принципів функціонування архіву, розробка інтерфейсу та
створення Web-сторінки Репозитарію

З 2011 – реалізація та супроводження
Ухвала Вченої ради ХНМУ про підтримку впровадження пілотного проекту
створення інституційного репозитарію (електронного архіву) ХНМУ
Наказ ректора ХНМУ № 188 від 26.05.2011 Про створення Репозитарію ХНМУ
Розробка регламентуючої та інструктивно-технологічної документації
Створення структури Репозитарію, тестування системи
Популяризація проекту серед науковців, викладачів та інших співробітників
університету
Повноцінне функціонування системи Репозитарію
Моніторинг та статистичний аналіз
Вдосконалення структури, оновлення ПЗ



Науковцям, аспірантам, викладачам, іншим
співробітникам університету РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
розміщення у Репозитарії своїх наукових, дослідницьких,
навчально-методичних та інших матеріалів, багато з яких
не мають своїх каналів опублікування, хоча відіграють
важливу роль у науковій роботі та навчанні

Координатором і методичним центром функціонування
Репозитарію ХНМУ є Наукова бібліотека університету, яка
забезпечує також його супровід, технічну і програмну
підтримку

Політика



http://repo.knmu.edu.ua

Репозитарій – це архів відкритого 
доступу, розміщений на сервері 
університету в мережі Інтернет, 
доступний з будь-якого місця і у 

будь-який час



Структура



Регламенти



Самоархівування



Відображення та представлення
матеріалу





Моніторинг та статистика



Інтеграція ресурсів



“Новачки”

“Досвідчені”

Рейтинги





http://repositories.webometrics.info/en/Europe/Ukraine

Всього Репозитаріїв – 1 653 
Україна – 31
Харків – 6 

2012

2013



Загальна статистика

Кількість розміщених матеріалів 4 113 

Кількість завантажень файлів 1 261 822 

Кількість переглядів сторінок 372 462

Кількість переглядів матеріалів 664 921 

Кількість переглядів зібрань 653 076 

Кількість переглядів фондів 799 090

Кількість входів у систему 6 162

Кількість виконаних пошуків 27 873

Кількість відвідувань 42 935

Кількість унікальних користувачів 23 769



Виконавці

С.А. Іваненко
адміністратор 

системи

К.М. Тесленко 
бібліограф 2 кат.

Т.Б. Павленко
координатор,

заст. директора 
бібліотеки з інф. 

технологій



Функції

Забезпечення академічних комунікацій між
дослідниками, інтеграція у світовий науковий простір

Кількісне визначення якості проведених наукових
досліджень

Інформаційне супроводження самостійної роботи
студентів та надання їм online-доступу до навчально-
методичних, лекційних та інших освітніх матеріалів



Наукові інтереси 
вчених

Професійні 
інтереси 

бібліотечних 
фахівців

Освітні 
інтереси 

викладачів та 
студентів

Репозитарій
ХНМУ

Перспектива – подальша оптимізація 
системи



Дякуємо за увагу!

Наукова бібліотека ХНМУ
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(057) 705 07 21


